


Посада: вчитель початкових класів

Дата народження: 17.02.1974р.

Стаж роботи: 25 років

Освіта: вища, Херсонський  ДУ, 1999р.                    

Спеціальність: педагогіка та 

методика початкових класів

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст 

вищої категорії                                                                                     



“Будь
майстром, 

поетом, 
художником у 
справі, яку ти

робиш.“
В.Сухомлинський

«Мої учні будуть
дізнаватися про 

нове не від мене;
Вони будуть 

відкривати це 
самостійно. Моя 
основна задача –

допомогти їм 
розкритися.»

М.Песталоцці



створити новий сучасний освітній 

простір для здобувачів освіти нової 

української школи, який буде комфортним 

для їх інтелектуальної досконалості та 

власного успіху.   

“Соціалізація нового освітнього 

простору  для молодших школярів”



Новий освітній простір – це значуща складова
сучасного освітнього середовища. Інтер’єр та 
облаштування класів формуються насамперед заради
розвитку учнів. Добре облаштований простір класу
створює можливості для різноманітних форм 
навчальної діяльності, забезпечує сприятливу
емоційну атмосферу, мотивує та налаштовує на 
продуктивну роботу.



Виховання учня –
творця відповідно 

до запитів 
суспільства

Всебічний 
розвиток 

особистості 

Врахування  
індивідуальних 

особливостей та 
нахилів  дитини

Впровадження в 
практику роботи 

освітніх інновацій 

Розкриття творчих 
здібностей  

Робота з батьками



- Зробити навчання цікавим
-Виростити дітей активними    

співбесідниками, 
впевнених у своїх  силах та     

можливостях.



Навчальний рік Участь в МО Участь у семінарах

2016 -2017

2017-2018

Обласний семінар Hyde Park 

«Реалізація принципу наступності між

дошкільною та початковою ланкою 

освіти у контексті національно-

патріотичного виховання»

Презентація  «Доповнення 

сторінок підручника «Українська 

мова» вправами відповідно до змін 

у програмі».

2018-2019 Виступ «Адаптація 

першокласників до навчання»

Виступ «Впровадження Концепції 

початкової освіти у навчальному 

процесі»

Урок на тему: “Буква Щ.”

2019-2020 Виступ «Використання

інтерактивних технологій для 

досягнення очікуваних результатів 

навчальної діяльності на уроках у 

початковій школі»

Виступ «Дослідницька діяльність 

учнів на уроках української мови у 

2 класі»















ЯКІСТЬ ЗНАНЬ: 

2015-2016 - 84%
2016-2017 – 86,5%
2017-2018  - 84%
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Як садівник доглядає
молоді саджанці, так 
і я допомагаю своїм
учням тягнутися до 

світла знань, бо
вірю, що вони 

виростуть мудрими
і творчими, 
здатними

утверджувати і
примножувати

добро. Я вірю в своїх
учнів!


